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   Jan Chrzciciel był synem Zachariasza oraz Elżbiety, która według tradycji była 
kuzynką Maryi matki Jezusa Chrystusa.  Głosił potrzebę nawrócenia wewnętrznego i 
odnowy duchowej ludzi. Na znak pokuty i nawrócenia udzielał chrztu w rzece 
Jordan. Mówił, że on chrzci jedynie wodą, ale po nim przyjdzie Ten, który chrzcić 
będzie Duchem Świętym i ogniem.       
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 EWANGELIA NA TRZECIĄ NIEDZIELĘ ADWENTU                                                              Łk 3,10-18   

Św. Jan Chrzciciel przygotowuje przyjście Chrystusa. 

Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: 'Cóż mamy czynić?' On im 
odpowiadał: 'Kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który nie ma; a kto ma 
żywność, niech tak samo czyni'. Przychodzili także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i 
pytali Go: 'Nauczycielu, co mamy czynić?' On im odpowiadał: 'Nie pobierajcie nic 
więcej ponad to, ile wam wyznaczono'. Pytali go też i żołnierze: 'A my, co mamy 
czynić?' On im odpowiadał: 'Nad nikim się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz 
poprzestawajcie na swoim żołdzie'. Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy 
snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak przemówił do 
wszystkich: 'Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem 
godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i 
ogniem. Ma On wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu: pszenicę zbierze do 
spichrza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym'. Wiele też innych napomnień dawał 
ludowi i głosił dobrą nowinę. 
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      Wydaje się, że przyczyną zasłuchania ludzi nad brzegiem Jordanu i podjęcia tam 
konkretnych decyzji o swoim życiu, była WIARA. WIARA – czyli uznanie za prawdę słów 
głoszonych przez Jana, i NADZIEJA. NADZIEJA spotkania Kogoś niezwykłego, Kogoś, 
kto nadchodzi i jest Panem ludzkiego losu. WIARA i NADZIEJA są chyba 
najważniejszymi przymiotami określającymi tamten tłum ludzi znad Jordanu.    Te same 
cechy potrzebne są nam, współczesnym ludziom zgromadzonym w świątyniach. Zatem, po 
czym poznać i jak określić, ile  WIARY i NADZIEI jest w nas, w naszym społeczeństwie, 
w pokoleniu współczesnych uczniów nie Jana Chrzciciela, ale Jezusa Chrystusa? Z czytanej 
dziś Ewangelii Łukasza wynika, że owocem WIARY jest konkretna, zewnętrzna postawa, 
tzn. czyny człowieka, sposób traktowania innych ludzi, tych  z którymi mieszkam, z 
którymi pracuję, z którymi prowadzę interesy, których spotykam na ulicach mojego miasta. 
We wszystkie te relacje, u człowieka wierzącego, wpisana jest świadomość bliskości Boga. 
I ze względu na tę bliskość Boga, który jest Miłością, człowiek wiary nie z przymusu, nie z 
lęku, lecz z miłości kieruje się w swoim postępowaniu SPRAWIEDLIWOŚCIĄ  
NADZIEJA to cnota, która pozwala nam patrzeć w przyszłość. Związana jest z 
oczekiwaniem na określone dobro. Dla ludzi znad Jordanu tym dobrem był Mesjasz, na 
którego czekali. Owocem nadziei jest radość serca.  Bez względu na złożoność i ciężar 
czasów w jakich żyjemy, mamy prawo do radości tej prawdziwej, która nie łączy się z 
wrzaskiem, ironią, kpiną, ale jest radością płynącą z głębi serca pełnego wiary i nadziei 
spotkania z Tym, który nas stworzył, powołał i nie przestaje nas kochać.  
     Widząc własne braki, zechciejmy uświadomić sobie potrzebę Zbawiciela w naszym 
życiu. Zaprośmy Go do swojego serca. Pozwólmy Jemu przejąć inicjatywę. Zacząć 
możemy już dziś, od gorliwej prośby kierowanej do Boga. Prośmy o WIARĘ, której 
świadectwem będzie sprawiedliwość i o NADZIEJĘ, która zaowocuje szczerą radością . 

 



OGŁOSZENIA 
1. Przypominam, że w każdą środę o godz. 16.00 i sobotę o godz. 9.00 odprawiane są 
    Roraty. Zapraszam na nie wszystkich wiernych, a szczególnie dzieci  i młodzież.  
2. Zapraszam dzieci /i chętnych do pomocy rodziców/ na Bal Sylwestrowy  
    dn. 31 grudnia od godz. 20.00. Koszt od jednego dziecka – 10 zł. Proszę o jak 
    najszybsze zgłaszanie się z oświadczeniem. 
3. Zapraszamy osoby samotne i starsze na Spotkanie Wigilijne organizowane  
    przez Parafialny Zespół Caritas, które odbędzie się 10 stycznia 2010 roku 
    / niedziela / od godz. 16.00.  Zapisy u pani: 

            Barbary Skonecznej  – tel. (0 44) 710 46 64; 
           Wiesławy Sygitowicz  – tel. kom. (0) 663 319 627 

    oraz w zakrystii po Mszach św. 
4. W przyszłą niedzielę będzie można nabyć sianko na stół wigilijny. Zebrane ofiary 
    będą przeznaczone na spotkanie dla samotnych i starszych.  

Podziękowania Ks. Biskupa z ostatniej wizyty w naszej parafii. 

 
●●● 

UŚMIECHNIJ SI Ę 
W czasie pisemnego sprawdzianu z polskiego nauczyciel mówi: 
- Jasiu, ściągasz od Małgosi?! 
- Nie, proszę pana! To ona ode mnie spisywała, a ja teraz sprawdzam, czy nie zrobiła   
  błędów… 
 



                        
                  Kalendarium o. Pio /cd./ 
1957 –Pius XII mianuje go dyrektorem Trzeciego Zakonu Franci- 
           szkańskiego i przyznaje mu przywilej osobistego kierowa- 
           nia Domem Ulgi; 
1959 –poświęcenie nowego kościoła „Matki Bożej Łaskawej”; 
1960 -10 sierpnia obchodzi 50 rocz. kapłaństwa; 
1963 -22 stycznia obchodzi 60 rocz. obłóczyn; 

1964 -11 maja czyni Stolicę świętą  spadkobierczynią uniwersalną wszystkich dóbr do 
           niego należących;  
1966 -5 maja Międzynarodowy Zjazd Grup Modlitwy; 
1967 -25 maja kończy 80 lat;/cdn/. 
 

INTENCJE  
                                                      PONIEDZIAŁEK 14. 12. 2009 
16.00 Za +Mariusza Gieracha /greg.24/. 
                                                    WTOREK 15. 12. 2009 
16.00 Za +Mariusza Gieracha /greg.25/. 
                                                      ŚRODA 16. 12. 2009 
16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          Za +Czesława Jańskiego; 
                +Grzegorza Bernata /int. od kolgów z oś. Solidarność/; 
                +Stanisława Szymańskiego /int od Koła Żywego Różańca o. Pio/; 
                +Jadwigę Bonecką /int od szwagra z rodziną/; 
                +Jana Piorunowskiego /int. od Krzysztofa z rodziną/; 
                +Czesława Kowalczyka /int od Pracowników firmy Kam-Pol/; 
                +Mariusza Gieracha /greg.26/; 
                +Marię i Mariana Gierachów /int. od syna Jarosława z rodziną/; 
                +Janinę Grzelka /int. od syna Mariana/; 
                +Juliannę, Andrzeja i Jana Haraśnych oraz Helenę Gólczyńską. 
                                                     CZWARTEK 17. 12. 2009 
16.00 Za +Mariusza Gieracha /greg.27/. 
                                                     PIĄTEK 18. 12. 2009 
16.00 Za +Mariusza Gieracha /greg.28/. 
                                                     SOBOTA 19. 12. 2009 
  9.00 Za +Józefa Bisa, Aleksandra i Mariannę Idzikowskich, Janinę i Władysława 
                  Skonecznych oraz cr. Bisów i Zofię Gierach. 
15.00 Za +Mariusza Gieracha /greg.29/. 
                                                     NIEDZIELA 20. 12. 2009 
                                                   IV NIEDZIELA ADWENTU 
  9.00 Za zmarłych Parafian; 
                +Mariusza Gieracha /greg.30/. 
12.00 O Boże błogosławieństwo i wszelkie łaski dla Marii Kaczmarek  w 80 rocz. 
                  urodzin / int. od dzieci i wnuków/. 
16.00 Za +Wacława w rocz. śmierci i Janinę Andrzejewską; 
               +Mieczysławę Skoneczną. 
 


